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Kontakta 
Roger Araskoug
070-556 21 24
rar@ninolab.se

Sorvall ST 8R
Liten, tyst och kyld bordscentrifug
 
Tydlig display och endast 46 cm bred
Högsta g-tal 30,279xg
Lägsta ljudnivå 52 dBA
Temperatur -10°C till +40°C
15 rotorer att välja på, swing-out och vinkel
För-temperering  med ett knapptryck

Sorvall Legend Micro 17/17R och 21/21R
Okylda och kylda mikrolitercentrifuger. Inkl. rotor för 24x1,5/2,0 ml och biotätt lock - ClickSeal 

Sorvall ST 40/40R
Okyld och kyld universalcentrifug
Inkl. swing-out rotor TX-750 med runda bägare med täta lock och 8 st. valfria röradaptrar

Sorvall ST 16/16R
Okyld och kyld universalcentrifug
Inkl. swing-out rotor TX-400 med runda bägare med täta lock och 8 st. valfria röradaptrar

Maxkapacitet: 4 x 750 ml 
Maxhastighet: 5300 rpm
Max RCF: 5590 x g 
Okyld

Maxkapacitet: 4 x 750 ml 
Maxhastighet: 5300 rpm
Max RCF: 5590 x g 
Temp. område:  -10°C till +40°C
Kyld

Maxkapacitet: 4 x 400 ml 
Maxhastighet: 5500 rpm
Max RCF: 5580 x g
Okyld 

Maxkapacitet: 4 x 400 ml 
Maxhastighet: 5500 rpm
Max RCF: 5580 x g 
Temp. område:  -10°C till +40°C
Kyld

Sorvall - Fler prover, mer fart!
Bänkcentrifuger - stora, små, snabba, kylda och okylda – alla av högsta kvalitet!

Din centrifug är viktig för ditt arbete, väljer du en centrifug från Sorvall ger den dig snabbt och säkert 
de provsvar du behöver. Med Auto-Lock rotor exchange byter du enkelt rotor på ett ögonblick och med 
ClickSeal Biocontainment Lids kan du utföra lockbyte med bara en hand. Lätta och slitstarka Fiberlite 
Carbon Fiber-rotorer gör arbetet ännu lättare.

Sorvall Legend Micro 17 
(okyld)

Sorvall Legend Micro 21 
(okyld)  

Sorvall Legend Micro 17 R 
(kyld)    

Sorvall Legend Micro 21R 
(kyld)

  

Priset inkluderar rotor, 
bägare & 8 valfria adaptrar.

Priset inkluderar rotor, 
bägare & 8 valfria adaptrar.

13 200:- 16 700:-33 600:-    36 500:-

46 400:- 61 990:-

58 100:-

51 500:- 33 600:-

Kyld Okyld

78 300:-
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Ny omrörare från Heidolph
Nya Hei-Torque-serien med Quick-Chuck. Direkt och bekvämt  
enhandsgrepp med Quick-Chuck - byt impeller utan extra verktyg. 

•	 RS232 och USB för alla modeller
•	 Kraftfulla omrörare för viskositet upp till 250 000 mPAs
•	 Låg ljudvolym under 50 dB
•	 Exakt varvtal oberoende belastning
•	 Touch-skärm för enkelt handhavande

Nyhet!
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Kontakta 
Peter Andersson 
08-590 962 03, 
pan@ninolab.se

Termaks klimatskåp KB 8400F och KB 8400FL

Termaks KB 8400F med extra tillbehör, fönster i dörren.Termaks KB 8400FL Termaks KB 8400FL, lampplacering i sidorna

KB 8000F-serien består av två skåp, med och utan programmerbar ljusfunktion. Dessa skåp har utveck-
lats för att möta behoven av tillförlitlighet, korrekt och säker kontroll över hela temperaturområdet 
och låg strömförbrukning. För att uppnå dessa mål, används den senaste tekniken som finns i kylning, 
temperatur och luftfuktighet samt isolering. Kammare och hyllor är i rostfritt stål. Externt är skåpen 
tillverkade av elektrolytiskt galvaniserad stålplåt, belagd med en grå polyester epoxifärg (RAL 7035).

•				Temperaturområde	-2°C	till	+70°C
•				Befuktare	med	ultraljud
•				Modern	utvecklad	elektronisk	temperaturreglering
•				Automatisk	säkerhetstermostat
•				Låg	energikonsumtion
•				Programmerbar	tid	för	temp,	fukt	och	belysning
•				Luftmantlat	skåp
•				Digital	kalibrering
•				Larm
•				Timer

Kontakta Ralf Moberg för mer information,  
rmo@ninolab.se, 08-590 962 04

Maxkapacitet: 4 x 750 ml 
Maxhastighet: 5300 rpm
Max RCF: 5590 x g 
Temp. område:  -10°C till +40°C
Kyld

Maxkapacitet: 4 x 400 ml 
Maxhastighet: 5500 rpm
Max RCF: 5580 x g 
Temp. område:  -10°C till +40°C
Kyld
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Nu erbjuder vi exceptionellt förmånliga priser på hela frystork- och indunstnings-
programmet!

Julerbjudande! 20% rabatt på alla frystorkar/indunstare 
och tillbehör!
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Kontakta 
Roger Araskoug
070-556 21 24
rar@ninolab.se

CoolSafe frystorkserie består av ett stort urval modeller, från den minsta med 4 liters kondensorvolym upp 
till den största laboratoriemodellen med en volym på mer än 60 liter. Iskapaciteten går från 2.5 kg per dygn 
upp till 10 kg per dygn och kan uppnås med ett brett tillbehörssortiment.

Bland de många fördelarna:
•			Lägsta	kondensortemperatur	-110°C
•			Integrerad	vakuumventil
•			Tryckreglering
•			Elektrisk	avisningsfunktion
•			Många	tillbehör

Eleganta CoolSafe Touch 110-4 till kampanjpris! 
Frystork från Labogene – säker, snabb och pålitlig, med en ”touch” av elegans!

Därför ska du välja den nya Cool Safe Touch:
Enkelt gränssnitt - Starta din Cool Safe Touch och följ anvisningarna på skärmen.
Lätt att programmera - Kontrollera avläsningstemperatur och peka på skärmen.
Bästa styrning via medföljande programvara och dator, gör det lätt att samla data.
Snabb överblick av processen - skärmen visar till exempel temperatur och tryck.
Ny touchkontroll - läs snabbt av t.ex. temperatur, tryck och tid.

20%  
rabatt!

84 700:- 
Ord. pris 117 600:-
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Eleganta CoolSafe Touch 110-4 till kampanjpris! 
Frystork från Labogene – säker, snabb och pålitlig, med en ”touch” av elegans!

Därför ska du välja den nya Cool Safe Touch:
Enkelt gränssnitt - Starta din Cool Safe Touch och följ anvisningarna på skärmen.
Lätt att programmera - Kontrollera avläsningstemperatur och peka på skärmen.
Bästa styrning via medföljande programvara och dator, gör det lätt att samla data.
Snabb överblick av processen - skärmen visar till exempel temperatur och tryck.
Ny touchkontroll - läs snabbt av t.ex. temperatur, tryck och tid.

rabatt!

Kontrollerade miljöer 

Kontakta Johnny Riise för mer information – jri@ninolab.se, 08-590 962 08

Beroende på er applikation kan 
handskboxarna utrustas med 
bland annat kylenhet, fuktkon-
troll, vågstativ samt olika typer 
av ugnar för värmebehandlingar 
inne i handskboxen samt kopp-
lat till denna.  
MBraun är världsledande tillver-
kare av unika anaeroba lös-
ningar för helt kundanpassade 
applikationer.

Tyska MBraun har tillverkat handskboxar i sin fabrik utanför  
München sedan 1976. Handskboxarna tillhör det absoluta toppskik-
tet av kvalité i alla detaljer, vilket inkluderar samtliga tillbehör, och 
erbjuder absolut anpassning mot ert behov. Dessa boxar finns i flera 
standardmodeller och ger en kontrollerad atmosfär med <0,5 ppm O2 
och <0,5 ppm H20.  

Spara pengar och gör ditt lab grönare 
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Kontakta 
Peter Andersson 
08-590 962 03, 
pan@ninolab.se

Köp DrySyn Classic ADS1 inkl. basblock 1000 ml och insatser för 50, 100, 
250 och 500 ml. Passar alla storlekar av CondenSyn! 

Produkter från Asynt

Den vattenfria kondensorn CondenSyn och de oljefria värmeblocken DrySyn  
är en investering som sparar pengar och ger dig en ständigt hög säkerhet. 
CondenSyn är en vattenfri  kondensor för reflux-kondensering vid synteser och  
kemiska reaktioner. Ger dig möjlighet att arbeta brett med olika flaskstorlekar.  
Du behöver dessutom inte lägga en krona mer på vatten och oroa dig för risker  
med läckage/översvämning.
CondenSyn finns i 3 olika storlekar för reflux-kondensering av volymer upp till  
50, 500 och 1000 ml.

Sedan behöver du också värma dina flaskor. Vi kan då erbjuda DrySyn värmeblock. 
Med DrySyn behöver du aldrig mer använda någon olja. Spara pengar och unna 
dig säkerhet. Ingen risk för brand och avfallshantering

Kampanj!6 250:-
Ord. pris 7 360:-
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Vår nya Forma Steri-Cycle i250 inkubator ger dig:
 

Äntligen en CO2-inkubator som har allt!
Vi presenterar stolt nykomlingen i inkubatorfamiljen – Forma Steri-Cycle i250!

Vi får inte glömma ”lilla storebror” Forma i160, med samma fantastiska utförande 
som Forma i250!
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Kontakta 
Chris Ulrici
08-590 962 24
cul@ninolab.se

•	 180°C – 6 logg dokumenterad sterilisering över natt med en enkel knapptryckning, med alla givare kvar i kammaren! 
•	 Kontinuerlig HEPA-filtrering av kammare – inte bara av CO2-gasen. Detta ger samma luftkvalitet som i era LAF-bänkar
•	 Forma Steri-Cycle i250 har en fläkt som ger homogen temperatur, fläkten stannar vid dörröppning – det gör att du spar CO2-gas!
•	 Nyutvecklad luftflödesteknik – THRIVE – som ger homogen spridning av CO2 och snabb återhämtning av fukt vilket minskar  

risk för uttorkning av brunnar i odlingsplattor
•	 Nyutvecklad TC-CO2 sensor som har nästan samma egenskaper som en dyrare IR-CO2 sensor
•	 Du kan nu välja mellan två storlekar: Forma i160 på 165 liter och Forma i250 på 255 liter
•	 Inkubatorn är utrustad med en modern, lättanvänd och intuitiv TOUCH-skärm som bl.a. talar om nästa steg vid programmering
•	 Loggning-funktion – kolla dina celler på morgonen och/eller efter helgen
•	 Lätt att fylla på och tömma befuktningsvattnet utan att behöva flytta på odlingar eller hyllor
•	 Inbyggd larmsensor för befuktningsvatten 
•	 Enkel rengöring – all inredning samt dörrlisterna går lätt att ta bort 
•	 Möjlighet till USB-nedladdning – GMP-krav
•	 Forma Steri-Cycle i160/i250 finns med högblankt elektropolerat rostfritt stål eller 100% äkta massiv kopparinredning
•	 Kondensfri odlingskammare

Forma Steri-Cycle i250 ger de bästa förutsättningarna för dina celler! 

Nyhet!

Kampanj! 15%
rabatt!

Med Forma Steri-Cycle i160/i250 slipper du: 
UV-ljussanering som inte fungerar i skugg-
områden, konstiga steriliseringsmetoder med 
farlig H2O2 eller lågtempsdekontaminerings-
program av typ 90°C, kopparlegeringar med 
extremt lågt kopparinnehåll utan verkan, stor 
variation av temp, CO2 och fukt p.g.a. avsak-
nad av fläkt etc. 

Nu erbjuder vi 15% rabatt på 
Forma Steri-Cycle i250 och i160!
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I jakten på lägre ljud- och energiförbrukning har Mars-bänkarna nu fått ett helt nytt fläktpaket och  
omgjorda luftpassager m.m. I övrigt är den lyckade och smidiga designen oförändrad. Ändringarna har  
medfört betydande sänkning av både ljudbild och energiförbrukning. Testa gärna den nya ljudberäknings- 
funktionen här: http://www.labogene.com/Sound-Predictor. Med modern dimbar LED-belysning är energi- 
förbrukningen under 120W! Dessutom har bänkarna:

Mars Premium är ett koncept som Ninolab designat med de vanligaste tillbehören till ett mycket attraktivt 
pris. I Mars Premium ingår bl.a.:

Ni med låg takhöjd – vid arbetsyta på 90 cm, svensk standarhöjd för arbetsytor, är  
den friblåsande Mars-bänken endast 215 cm hög! Detta möjliggör användning av  
elstativ och att säkerhetsavståndet 30 cm ovan bänk ändå kan hållas.

Visste du att 
om en friblåsande bänk  

står för nära innertak 
riskeras personskyddet? 

Oavsett fabrikat!

•	 V-format intagsgaller för att inte blockera personskydd och för att slippa armstöd
•	 Extra stor arbetsyta tack vare det V-formade gallret och det stående bakgallret i arbetsutrymmet
•	 110 mm HEPA-filter som inte behöver bytas p.g.a. igensättning under bänkens livslängd
•	 Enkelt rengöringsbar laminator som skyddar HEPA-filter mot stänk och skador
•	 3-5 st. (beroende av bänkstorlek) tystgående lågenergifläktar vilket ger möjlighet till kompromissfri finjustering  

av luftflöden för person- och produktskydd 
•	 Mars-bänken är servicevänlig vilket medför sänkta driftkostnader
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Kontakta 
Chris Ulrici
08-590 962 24
cul@ninolab.se

•	 UV-ljus med timer
•	 Bländfri dimbar LED-belysning
•	 2 st. eluttag, hål i sidorutor för sladd/slang
•	 Externlarmskontakt
•	 Extra givare för kontroll av ventilationssystem

FÖRE
EFTER

Nu har det hänt! Stor uppgradering av den populära 
Scanlaf Mars Klass II bänken!

Vi firar med kampanj! 
Mars Premium 1200 

Fast stativ: 7 440:- 
Elstativ: 13 800:- (Ord. pris 24 300:-)

69 900:- 
(ord. pris 94 930:-)

Extra viktigt 
vid elstativ!



Säker provförvaring i -80°C
 
 Nya Forma 89000-serien

Designad för energisnål och hållbar förvaring av prover, med maximal förvarings-
kapacitet. Utrustad med touch-screen för enkel åtkomst till drift- och säkerhets-
information. Snabb återhämtning efter dörröppning. 
Finns i fyra modeller, för förvaring av 300, 400, 500 eller 600 stycken 5 cm askar.

Nyhet!

SMART 6 Fukt/torrhetsanalysator 
Vad gör SMART 6 till ett bättre analysinstrument? 
– Snabbhet, noggrannhet och mångsidighet!

Snabbhet: Det snabbaste systemet för torrhaltsmätning genom ”One touch” systemet med förpreparerade 
metoder och iDry –avancerad torkprocess.
Noggrannhet: SMART 6 använder sig av iPower teknologi med både IR värmning och mikrovågsteknik för 
torkning av proverna.
Mångsidighet: Kan analysera en stor variation av prover såsom: pulver, vätskor och slurries (0,01% - 99,99%) 
inklusive ickepolära eller temperaturkänsliga prover.

iPower teknologi med 
både IR värmning och 
mikrovågsteknik för 
torkning av proverna

Kontakta Ralf Moberg för mer information – 
rmo@ninolab.se, 08-590 962 04
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Purelab Flex 2 
Ultrarent vatten Typ I från RO-vatten eller liknande
Typiska applikationer Typ I vatten: Elektrokemi, elektro- 
fores, GFAAS, HPLC, IC, ICPAES, ICPMS, molekylärbiologi,  
mammalieceller, plantceller och kvalitetsanalys
Producerad vattenmängd: <10 liter/dag 
Tapphastighet: Upp till 2 liter/minut 
Producerad vattenkvalitet: 
•				Joner/Oorganer	18.2	MΩ-cm
•				Organiska	ämnen	som	TOC	<5	ppb
•				Bakterier	<0.001	EU/ml	med	installerat	Biofilter

Chorus 1  
Life Science
Ultrarent vatten från RO-vatten eller 
liknande
Typiska applikationer: PCR, prepa-
rering av buffert och cellkulturmedier 
för mammalieceller, IVF, reagenser för 
molekylärbiologi
Tapphastighet: Upp till 2 liter/minut 
Producerad vattenkvalitet:
•				Joner/Oorganer	18.2	MΩ-cm
•				Organiska	ämnen	som	TOC	1-3	ppb	
•				Bakterier	<0.1CFU/ml
•				Endotoxiner	<0.001	EU/ml

Chorus 1  
Analytical Research
Ultrarent vatten från RO-vatten eller 
liknande
Typiska applikationer: HPLC prepa-
rering, blank prover till GC, HPLC, AA, 
ICP-MS och andra avancerade analys-
tekniker 
Tapphastighet: Upp till 2 liter/minut  
Producerad vattenkvalitet:
•				Joner/Oorganer	18.2	MΩ-cm
•				Organiska	ämnen	som	TOC	1-3	ppb	
•				Bakterier	<0,1CFU/ml

Purelab Flex 3
Ultrarent	vatten	18.2	MΩ-cm	direkt	från	kranvatten	till	ett	förmånligt	pris.	Komplett	enhet	 
från Elga med RO-membran, tank, avjonisering, UV-lampa och flexibel tapp-pistol.

Chorus 1  
General Science
Ultrarent vatten från RO-vatten eller 
liknande 
Typiska applikationer: Elektrofores  
och elektrokemi 
Tapphastighet: Upp till 2 liter/minut 
Producerad vattenkvalitet:
•				Joner/Oorganer	18.2	MΩ-cm
•				Organiska	ämnen	som	TOC	3-10	ppb	
•				Bakterier	<1CFU/ml	

Flex 2

Flex 3

Chorus 1

Kan ej kombineras med andra erbjudanden

Erbjudandet räcker t.o.m 2017-12-31

Kan ej 
kombineras 
med andra 
erbjudanden
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Kontakta 
Tomas Kjelsson
08-590 962 07
tkj@ninolab.se

Succén fortsätter – förlängda kampanjpriser!
Vi har sålt renvattenprodukter från Elga i mer än 50 år på den svenska  
marknaden och vi erbjuder nu fortsatta kampanjpriser – 40% rabatt – 
på bl.a.:  

•			Variabelt	tappflöde	-	från	droppvis	upp	till	2	liter/minut
•			Visar	vattenkvalitet	och	TOC	i	real-tid	direkt	vid	tapp
•			Inställbar	upptappning	av	volymer
•			Inbyggd	7	liters	tank
•			Tappfilter	och	fotswitch	finns	som	tillbehör

40%
rabatt!

40%
rabatt!
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Diskmaskiner och autoklaver för alla behov
Vi har vad som krävs för att hålla ditt lab rent och snyggt! Från Steelco kommer ett stort utbud av disk- 
maskiner för både små och stora behov samt även för djurburar/pharmaindustri. Modeller finns både  
med enkeldörr och som genomgångsmodeller. 

AC1200 samt AC1400 är effektiva 
diskmaskiner för djurburar och flaskor 
som kan diska och desinficera i två 
nivåer. Finns även större modeller, typ 
tunnel-, kabinettdiskmaskiner. Vi har 
även utrustning för spånhantering.

Har du ännu högre krav på din disk så berättar  
vi gärna mer om våra pharmadiskmaskiner!

Vi har även små och större ultraljudbad  från Elma i sortimentet.  
Finns i flera olika storlekar samt med och utan värme, för både  
laboratorier och industri. 

LAB 1000 är en av våra större labdiskmaskiner,  
perfekt för er som önskar större diskkapacitet.

LAB 610 är en av våra mellanstora modeller med 
plats för disk i upp till 5 nivåer, alt. högt gods på 
1-2 nivåer.

LAB 500 är en av våra mest sålda små diskmaskiner.

LAB 1000 LAB 610 LAB 500

Vi har även  
diskmedel till  

våra diskmaskiner!
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•	 Autoklaver från 90 till 1200 liter
•	 Tillverkade i högpolerat rostfritt stål, kammare 316 liter
•	 Effektiv isolering för kammare och rör
•	 Valbar sida för kontrollpanel och tekniskt utrymme
•	 Optimerade steriliseringscykler för minskad vatten- och energiförbrukning

Steelco tillverkar även autoklaver för lab, sjukhus samt pharmaindustri.
Modeller finns från 90 liter till stora genomgångsautoklaver.

Mindre laboratorieautoklaver

•					90	resp.	125	liter,	golvstående	modeller
•					Finns	även	som	bänkmodell	i	95	liters	utförande,	
      med eller utan bas (underrede)
•					Säkra,	effektiva	och	pålitliga
•					Stor	kapacitet	på	liten	yta
•					Enkla	att	använda
•					Utrustade	med	olika	optioner	för	olika	applikationer
•					Inbyggd	tempsensor	för	vätskesterilisering.		 
      Vakuum samt snabbkylning finns som option

Vi har även  
diskmedel till  

våra diskmaskiner!

Kühner är en Schweizisk tillverkare av skakutrustning för bakterie- och cellodling, med 
mer än 50 års erfarenhet på området. Produkterna är extremt robusta och pålitliga,
vilket garanterar en näst intill underhållsfri drift.  
Anledningen till detta är ytterst få rörliga delar i skakmekanismen. Dessutom finns inga 
plastdetaljer, vare sig invändigt eller utvändigt.  
Istället för traditionell remdrift använder sig Kühner av direkt magnetdrift som ger högsta 
möjliga driftsäkerhet och en fullständigt underhållsfri motor och skakmekanism. 
Detta och flertalet andra unika egenskaper hos Kühners skakinkubatorer gör det möjligt 
för oss att erbjuda 5 års garanti.  
AB Ninolab har lång erfarenhet av försäljning och service av skakinkubatorer vilket gör 
Kühners produkter till en långvarig och säker investering. 

Pålitliga skakinkubatorer från Kühner
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Kontakta 
Roger Araskoug
070-556 21 24
rar@ninolab.se

20% 
rabatt

Rabatten gäller på alla Kühners skakinkubatorer
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Passa på-priser från Thermo Scientific Finnpipette!

Vi erbjuder nu riktiga kanonkampanjer på pipetter och spetsar från Thermo Scientific!   
Erbjudandena räcker fram till 2017-12-31, så passa på – följande tre sidor erbjuder en 
riktig pipett-extravaganza! Du känner väl till Thermo Scientific Finnpipettes alla fördelar?

Med betydande förbättringar tar Finnpipette F1 din pipettering till en helt ny nivå!
Ta pipettering till nästa nivå med de senaste förbättringarna! Volymjusteringen är steglös och tyst, kraften 
för volymjusteringen har minskat med 50%. Pipetteringsknappen har nu en räfflad kant som möjliggör  
volymjustering med en hand. Mindre pipetteringskraft på de flerkanaliga versionerna på det andra stoppet 
(blow-out-funktionen). Finpipette F1 har nu också ett bättre grepp, vilket kommer glädja din tumme!

Finnpipette F2 består av tuffa PVDF-komponenter som t.ex står emot kemikalier och UV-ljus. De är helt 
autoklaverbara och dekontamineringen blir enkel då man inte behöver ta isär pipetten. Spetsen är lätt att 
ta av för enkel dekontaminering då inte autoklav används. 

Tuffingen Finnpipette F2 klarar av de hårda krav som ställs i en labbmiljö

Finntipspetsar – säker och pålitlig tätning

Säkerställ en bättre tätning med pipettmodulen, för större noggrannhet och bättre precision. Finntip 
pipettspetsar minskar den kraft som behövs för att sätta fast och mata ut tips. Detta minskar risken för 
repetitiva belastningsskador. 

thermoscientific
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thermoscientific

thermoscientific

Exceptional performance and comfort, redefined
Get 25% discount for Thermo ScientificTM FinnpipetteTM F1 GLP kits and save more 
than 50%* for each pipette with this special price!

The Finnpipette F1 system delivers performance with precision, all in a lightweight design that maximizes 
user comfort and reduces strain. It’s the ideal system for applications using expensive reagents and valuable 
samples.

The Finnpipette F1 now takes pipetting  
to a whole new level with significant new  
enhancements:

•				A lighter, silent touch: volume adjustment is virtually 
     effortless and silent, also enabling one-handed volume 
     changes for convenience.

•				A better grip and confident feel: a textured adjustment 
     knob now provides a feel of confidence when setting 
     volumes. Optional handle strips for your F1 pipette also 
     enable a firmer grip that makes a huge difference in 
     your work.

•				A slightly softer push: lower pipetting forces now
     reduce Repetitive Stress Injury (RSI) even further 
     without compromising results. That means maximum 
     comfort with confidence you can count on each and 
     every day**.

•				A little more respect for your thumb: a wider tip ejector
     gives your thumb more room to operate in comfort.

Part No. Description Promo price SEK

1564700850N Finnpipette GLP F1 Kit 1 (1-1000ul) 4 873 SEK

1564700860N Finnpipette GLP F1 Kit 2 (0,2-1000ul) 5 887 SEK

1564700865N Finnpipette GLP F1 Kit 3 (10-10000ul) 4 961 SEK

1564701060N Finnpipette GLP F1 Kit 4 (2-1000ul) 4 873 SEK

PROMO CODE: THC 10142

* Savings based on the price of individual items contained within the kit
** Comparing to previous model to Finnpipette F1

LIMITED TIME OFFER – Expires 31 December 2017!

Please contact your sales representative for more information.
For details, visit thermofisher.com/finnpipette

ACT
NOW
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Built for durability, robustness and performance

Buy any Thermo ScientificTM FinnpipetteTM F2 pipette and get 30% discount!

In many laboratory environments, chemical resistance and physical durability are requirements for a 
pipette. It must be able to endure powerful, frequent decontamination methods and withstand a range 
of harsh chemicals.

•				Rugged and Durable: the Finnpipette F2 contains tough
     PVDF components that stand up to harsh chemicals and
     the damaging effects of UV light. It is designed to withstand
     physical use without damage.

•				Fully-Autoclavable: decontamination of the Finnpipette F2 
     is simple because there’s no need to disassemble/re-assemble
     the F2 for autoclaving, minimizing disruption and downtime.

•				Maintenance is Easy: simply detach the tip cone for
     efficient daily maintenance or decontamination when not
     using an autoclave.

Part No. Description Promo price SEK

1564642010 Finnpipette Fp F2 0,2-2 μl μTip  1 818 SEK

1564642020 Finnpipette Fp F2 0,5-5 μl μTip  1 818 SEK

1564642030  Finnpipette Fp F2 1-10 μl μTip  1 818 SEK

1564642040  Finnpipette Fp F2 1-10 μl  1 818 SEK

1564642050  Finnpipette Fp F2 2-20 μl μTip  1 818 SEK

1564642060  Finnpipette Fp F2 2-20 μl 1 818 SEK

1564642070 1 818 SEK

1564642080 Finnpipette Fp F2 20-200 μl 1 818 SEK

1564642090 Finnpipette Fp F2 100-1000 μl 1 818 SEK

1564642120 Finnpipette Fp F2 5-50 μl μTip 1 818 SEK

1564642130 Finnpipette Fp F2 5-50 μl 1 818 SEK

1564642100 Finnpipette Fp F2 0,5-5 ml 1 893 SEK

1564642110 Finnpipette Fp F2 1-10 ml 1 893 SEK

1564662000 Finnpipette Fp F2 MCP 8 1-10μl 5 042 SEK

1564662010 Finnpipette Fp F2 MCP 8 5-50μl 5 042 SEK

1564662020 Finnpipette Fp F2 MCP 8 10-100μl 5 042 SEK

1564662030 Finnpipette Fp F2 MCP 8 30-300μl 5 042 SEK

1564662040 Finnpipette Fp F2 MCP 12 1-10μl 5 728 SEK

1564662050 Finnpipette Fp F2 MCP 12 5-50μl 5 728 SEK

1564662060 Finnpipette Fp F2 MCP 12 10-100μl 5 728 SEK

1564662070 Finnpipette Fp F2 MCP 12 30-300μl 5 728 SEK

1564662080 Finnpipette Fp F2 MCP 16 1-10μl 6 153 SEK

1564662090 Finnpipette Fp F2 MCP 16 5-50μl 6 153 SEK

PROMO CODE: THC 10143

LIMITED TIME OFFER – Expires 31 December 2017!

Please contact your sales representative for more information.
For details, visit thermofisher.com/finnpipette

ACT
NOW
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Built for durability, robustness and performance

Part No. Description Promo price SEK

1564642010 Finnpipette Fp F2 0,2-2 μl μTip  1 818 SEK

1564642020 Finnpipette Fp F2 0,5-5 μl μTip  1 818 SEK

1564642030  Finnpipette Fp F2 1-10 μl μTip  1 818 SEK

1564642040  Finnpipette Fp F2 1-10 μl  1 818 SEK

1564642050  Finnpipette Fp F2 2-20 μl μTip  1 818 SEK

1564642060  Finnpipette Fp F2 2-20 μl 1 818 SEK

1564642070 1 818 SEK

1564642080 Finnpipette Fp F2 20-200 μl 1 818 SEK

1564642090 Finnpipette Fp F2 100-1000 μl 1 818 SEK

1564642120 Finnpipette Fp F2 5-50 μl μTip 1 818 SEK

1564642130 Finnpipette Fp F2 5-50 μl 1 818 SEK

1564642100 Finnpipette Fp F2 0,5-5 ml 1 893 SEK

1564642110 Finnpipette Fp F2 1-10 ml 1 893 SEK

1564662000 Finnpipette Fp F2 MCP 8 1-10μl 5 042 SEK

1564662010 Finnpipette Fp F2 MCP 8 5-50μl 5 042 SEK

1564662020 Finnpipette Fp F2 MCP 8 10-100μl 5 042 SEK

1564662030 Finnpipette Fp F2 MCP 8 30-300μl 5 042 SEK

1564662040 Finnpipette Fp F2 MCP 12 1-10μl 5 728 SEK

1564662050 Finnpipette Fp F2 MCP 12 5-50μl 5 728 SEK

1564662060 Finnpipette Fp F2 MCP 12 10-100μl 5 728 SEK

1564662070 Finnpipette Fp F2 MCP 12 30-300μl 5 728 SEK

1564662080 Finnpipette Fp F2 MCP 16 1-10μl 6 153 SEK

1564662090 Finnpipette Fp F2 MCP 16 5-50μl 6 153 SEK

LIMITED TIME OFFER – Expires 31 December 2017!

LIMITED TIME OFFER – Expires 31 December 2017!

Please contact your sales representative for more information.
For details, visit thermofisher.com/finnpipette

Achieve excellence in a complete Finnpipette system

Buy 1 pack of racked Thermo ScientificTM FinntipTM (filtered or non-filtered) 
and receive a 30% discount!

FINNTIP PIPETTE TIPS are manufactured using high quality materials and one of the latest molding 
techniques for proven reliability.

•				Finntip	pipette	tips	are	designed	for	full	compatibility
     with their matching Finnpipette pipettes, providing
     a perfect sealing of the tip along with optimum 
     pipetting accuracy and precision.

•				Manufactured	with	high	quality	materials	in	auto-
     mated production facilities, Finntip pipette tips deliver 
     a high standard pipetting solution for discerning users.

•				Available	offerings	include	standard	pipette	tips 
     as well as macro volume, extended, wide orifice and
     filtered designs in various packaging options.

•				Also	available	in	sterile	and	non-sterile	formats.

Part No. Description Promo price SEK

Finntip racks:

1579400300 Finntip 10, 10x96/rack ,0.2-10 μl 486 SEK

1579400260 Finntip 250 Universal, 10x96/rack 439 SEK

1579401250 Finntip 300, 10x96/rack 439 SEK

1579401110 Finntip 1000, 10x96/rack ,100-1000 μl 469 SEK

1579402070 Finntip 5 ml, 5x54/rack 447 SEK

1579402160 Finntip 10 ml, 5x24/rack ,1000-10000 μl 303 SEK

Finntip filtered racks:

15794052100  Finntip Filter 10 μl, 10x96/rack, sterile 912 SEK

15794052200  Finntip Filter 100 μl, 10x96/rack, sterile 912 SEK

15794052300 Finntip Filter 200 μl, 10x96/rack, sterile 912 SEK

15794052350  Finntip Filter 300 μl, 10x96/rack, sterile 912 SEK

15794052410 Finntip Filter 1000 μl, 10x96/rack, sterile 1 050 SEK

15794052550  Finntip Filter 5 ml, 5x54/rack, sterile 932 SEK

15794052600 Finntip Filter 10 ml, 5x24/rack, sterile 577 SEK

PROMO CODE: THC 10144

ACT
NOW
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ISO Certifiering
Nu har vi tagit ytterligare ett steg i miljö- och kvalitetsarbetet genom att 
vi nu är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015 och kvalitetscertifierade 
enligt ISO 9001:2015. Certifieringen innebär att arbetet med miljö och 
kvalitet nu sker enligt internationellt accepterade standarder. 
Tack vare detta kan vi utveckla vårt arbetssätt, mäta och analysera det vi 
gör och arbeta aktivt med förbättringar. Vi har nu de bästa förutsättning-
arna för ökad kvalitet i vårt arbete och en bra grund för hållbar utveckling.

Varmt tack till alla trevliga, intresserade 
och vetgiriga besökare som besökte vår 
monter på Swedish LabDays!  
Tack vare er blev mässdagarna en riktig 
succé!


